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     Glenbiten nr 4 år 2022 

         19:e årgången! 

 Sid 4 Ordförandes rader 

 Sid 5  Årsmöte - digitalt 

 Sid 8-9 Årets Glen 

 Sid 10-11 Julquiz 

 Sid 14-15  Utställningsresultat 

Glen på hundmässan  Sid 18-22       

Sid 23  Julgodis 

Baksida: Hagrid 
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Ordförandes rader 

Ute snöar och blåser det, dessutom är det kallt.  

Kontrasten är stor från i somras, då SAIGIT höll sin årliga utställning 

på årets varmaste dag. De a ll trots var det en trevlig dag i Uppsala, 

som avslutades med gemensam middag.  

Det har även anordnats några Glenträffar under året. 

Glädjande nog har det fö s e  par kullar under innevarande år! 

Det är all d e  välkommet llsko  med glenvalpar. 

Nästa år kommer SAIGIT, för första gången, hålla e  digitalt årsmöte. 

Vår förhoppning är a  fler medlemmar ska kunna delta oavse  var i 

landet man bor. Mer informa on finns på annan plats i dningen.  

Där finns även informa on om workshops/webbinarium, ni medlemmar 

är varmt välkomna a  höra av er ll Lisa med  önskemål om innehåll 

mm. 

Julen nalkas och stressen gör sig en 

aning påmind, men den värsta stressen 

inträffade förra veckan när Nemo, den 

något  intensiva stövarblandningen, 

rymde ll skogs. Denna gång var han 

borta länge. Det tog fem dygn innan 

Nemo kom hem igen trö  och med   

såriga trampdynor, men annars 

oskadd. 

Nej, nu lägger jag julstressen åt sidan. 

Vad är väl vik gare än a  umgås med 

våra fyrbenta vänner och njuta av     

dagen? 

Ni önskas alla en GOD JUL och e  

GOTT NYTT ÅR! 

Helen 
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SAIGITs 
Årsmöte

 2023
kommer att vara digitalt via Zoom och 
 därmed ge möjlighet till fler att delta. 

Kallelse med mer info kommer senare i mejl 
och möteshandlingar kommer att finnas 

tillgängliga efterhand som de blir klara. 

Vi hoppas på god uppslutning 
Lördagen den 25e februari kl 14

VÄLKOMNA! 
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Regnr/
Tävlingslicensnr 

Namn Kön 

SE12054/2022 Overijse One And Only H 

SE12055/2022 Overijse One Direction H 

SE12056/2022 Overijse One Of A Kind H 

SE12057/2022 Overijse One Life To Live H 

SE12058/2022 Overijse One True Love H 

SE12059/2022 Overijse One Of The Angels H 

SE12060/2022 Overijse One Crazy Summer T 

SE12061/2022 Overijse One From The Heart T 

SE34026/2022 Irish Rover's Hagan Of Abberann H 

SE47060/2022 My Dear Fellow Calimero The Angel H 

SE59022/2022 Overijse Wildest Dream H 

SE59023/2022 Overijse Dare To Dream H 

Glennar registrerade i Sverige 2022 

(uppgifter från SKKs Hunddata) 
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Vill du vara med på  
workshops till våren? 

Till våren planerar vi att anordna en  
serie digitala workshops för alla      

medlemmar i SAIGIT.  

Tänkbara teman är pälsvård, 
försäkringar, och glennarnas historia 

och karaktär.  

Allt möjligt som rör vår ras. 

Vi tar gärna emot tips, idéer och       
önskemål om vad våra workshops ska 
handla om. Vi tänker oss att de digitala 

träffarna ska vara ungefär en timme 
långa och innehålla både presentationer 

och diskussioner. 

Hör av dig till styrelsen för SAIGIT om 
du har en idé, förslagsvis till 

lisa@beste.se som är huvudansvarig 
för planeringen. 

Hälsningar, SAIGITs styrelse 
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STÄLLNINGEN I  
ÅRETS IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER  

 Mac Nally’s Joy Réitlín           Foto: Stig Gustafsson 
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Nigel Foto: Ulla Myhr 
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LITET JULQUIZ ! 

Här lite förströelse i väntan på jultomten! Det handlar om hundkunskap

i allmänhet och så lite om vårt kära Irland, förstås.  

1. Den allra mest eftersträvansvärda kokarden (rosetten) är förstås den för BIS,
Best in Show. Vilka färger har den?

A. Svart, röd och gul

B. Röd och vit

C. Röd och gul

2. Hunden är inte, som man förr trodde, färgblind. Vissa färger har de svårt för,
men en ser de särskilt väl. Vilken?

A. Rödorange

B. Blågrön

C. Blåviolett

3. Saint Brigit är ett av Irlands mest kända helgon. Hon utförde många mirakel,
bl a ett många nog skulle vilja kunna ta efter.

A. Hon hade vingar och kunde flyga

B. Hon kunde gå på vatten

C. Hon förvandlade sitt badvatten till öl

4. År 1587 försökte man förhindra irländska bråkmakare från att smyga om-
kring obemärkta på sta’n - med en ny lag. Man förbjöd män användandet av…

A. Glasögon

B. Kvinnokläder

C. Mustascher

5. År 1995 fick en irländsk poet Nobelpriset i litteratur. Vem?

A. Seamus Heaney

B. Samuel Becket

C. Oscar Wilde
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6. Hundsporten har många olika grenar. Hundar kan, exempelvis, göra prov i
något som förkortas – F. Vad står det för?

A. Fiskfångarprov

B. Fågelhundsprov

C. Fjällprov

6. På de stickade tröjorna från Irland, Arantröjorna, hade varje familj sitt eget
mönster. Ursprungligen för att…

A. veta vem som spolats iland efter skeppsbrott

B. det var snyggt

C. känna igen varandra på båtarna

7. På Irland användes våra glennar ofta som grythundar. Varför gör man inte
detta i Sverige?

A. Svenska grävlingar är mycket större och farligare

B. Svenska gryt är för små

C. Glennarna ligger numera hellre i soffan och nannar sött

8. Irland har en nationalsport som, lite, liknar landhockey men är snabbare och
hårdare. Vad heter den?

A. Barley

B. Barghloigh

C. Hurling

6. Kelterna använde en enorm metall-lur, formad som ett vildsvinshuvud i ena
änden, som de blåste i på slagfältet. Det lät ruggigt och instrumentet skulle
sätta skräck i fienden och hetsa de egna. Vad hette det?

A. Carnyx

B. Warhorn

C. Cophar

Svaren finns på annan plats i tidningen. Lycka till! / Ylva Meyer 
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Månadens bild Oktober 

Foto: Lisa Beste 

Foto: Erik Bergenudd 

Vinnande bilder till almanackan 2023

Månadens bild September 
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Månadens bild November 

Månadens bild December 

Foto: S g Gustafsson 

Foto: Lisa Beste 
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UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

22‐09‐18  SANDVIKEN 

UTSTÄLLNING NATIONELL,  

Antal: 0 ( hanar ) + 1 ( kar ) 

Domare: LILLIAN LLETON 

GLEANN NICE MIDSUMMER        

AURORA,   

CHKL: Excellent,  

CHKK: 1, CK,  

BTKL: 1, BIR 

LUCY BIR I SANDVIKEN 

22‐10‐16 SUNDSVALL 

UTSTÄLLNING INTERNATIONELL,   

Antal: 0 ( hanar ) + 2 ( kar ) 

Domare: ZLATKO JOJKIC 

MAC NALLY’S JOY – RE’ITLI’N,   

UKL: Excellent,  

UKK: 1, CK,  

BTKL: 1, CERT, CACIB Prel., BIR 

GLEANN NICE MIDSUMMER 

AURORA,  

CHKL: Excellent,  

CHKK: 1, CK,  

BTKL: 2, R – CACIB 

JOY BIR I SUNDSVALL 
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22‐11‐05 VÄXJÖ 

 UTSTÄLLNING INTERNATIONELL,  

Antal: 1 ( hanar ) + 0 ( kar ) 

Domare: ANNA‐LENA RYLANDER 

MY DEAR FELLOW CALIMERO THE 

ANGEL,   

CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK,  

BHKL: 1, CERT, CACIB Prel., BIR  

Godkänt championat: SE UCH

CALIMERO BIR I VÄXJÖ 

2022‐11‐12 SÖDERTÄLJE 

UTSTÄLLNING NATIONELL,  

Antal: 1 ( hanar ) + 2 ( kar ) 

Domare: JOHNNY ANDERSSON 

NIGEL, JUNKL: Excellent,  

JUNKK: 1,CK, BHKL: 1, CERT, BIR 

NI SOM STÄLLER UT ERA HUNDAR OCH BLIR BIR/BIM, BÄSTA VETERAN   

ELLER FÅR ETT CERT: MAILA BILD PÅ ER HUND, GÄRNA MED ROSETTER, 

FÖR PUBLICERING I GLENBITEN.   

SKICKA BILDERNA TILL HELEN, MAIL: ska ungen@ yahoo.se 

FIGGE BIR I SÖDERTÄLJE 
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SAIGITs NYA FACEBOOKGRUPP ÄR SJÖSATT! 

Gruppens namn är  

Irish Glen of Imaal terrier i Sverige 

Du som ännu inte blivit medlem i gruppen, 
kom med och ta del i det vi hoppas ska bli en mötesplats 
för att informera, diskutera, fråga, berätta och visa bilder 
och filmer – allt med fokus på våra fantastiska glennar.

Vi är snart 60 medlemmar men vill bli många fler. 

Vi har också stängt ner SAIGITs Facebooksida, 
och information om olika händelser i klubben kommer nu
istället att läggas ut under Evenemang i Facebookgruppen. 

Naturligtvis kommer information som vanligt även i Glenbiten, 
på hemsidan, i nyhetsbrevet och ibland i separata mail.  
Du måste inte vara medlem i Facebookgruppen för att  

vara säker på att få all information från klubben. 

I gruppen finns även funktionen Rum där du kan  
bjuda in andra gruppmedlemmar till en videochatt. 

Mycket användbart för att diskutera något ämne på djupet. 

Du är mycket välkommen att titta in och ansöka om 
medlemskap,  om du inte redan svarat på den inbjudan

 som skickades ut när gruppen startades! 

SAIGITs styrelse 
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NÄSTA NUMMER AV GLENBITEN KOMMER I MARS  
SKICKA IN MATERIAL TILL  

glenbiten@saigit.se 
SENAST DEN 15e FEBRUARI!

Regler för publicering i Glenbiten. 

Redaktören förbehåller sig rätten att bedöma vad som är lämpligt att publicera.  

Material från anonym avsändare kommer inte att publiceras.  

Material som innehåller kränkande inslag, personliga angrepp, tvivelaktig information eller 
liknande kommer inte heller att publiceras. 

För övrigt insänt material ansvarar aktuell textförfattare.  

Önskar ni materialet i retur, vänligen bifoga ett frankerat svarskuvert. 

För innehållet, samt texthanteringen, i annonser och artiklar ansvarar skribenten till fullo.  

Facit:  B B C C A C A B C A  
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RASMONTER PÅ STOCKHOLMS HUNDMÄSSA  
10–11 DECEMBER 2022 

Efter två års uppehåll var det äntligen dags för Stockholms Hund-
mässa igen, och SAIGIT skulle som vanligt arrangera en glenmonter 
på hundrastorget. Jag flög upp till Stockholm tidigt på fredagen för 
att få gott om tid att bygga montern tillsammans med Tobias. Han 
blev tyvärr tvungen att hastigt åka till veterinären med sin glen Bosse 
och blev därför lite försenad. Med en lånad stege och hjälpsamma 
Kerry Blue Terrier ägare, vilka som vanligt hade montern bredvid oss, 
kom jag i gång med bygget, och Tobias och jag kunde avsluta det 
några timmar senare. 

På lördag morgon stämplade vår första monterglen in. Några sena 
återbud gjorde att Bernard blev ensam under det jäktiga lördagspas-
set, men vilken stjärna han var! Med lysande ögon och ungdomlig 
entusiasm kastade sig Bernard över arbetet med att charma alla 
mässbesökare. 

Bernard i strålande form

”Tänk, att alla dessa människor kommit hit bara för att få se 
mig! Vilken lycka!



19 

Matte Linda visar upp Bernard.

Det blev kanske lite för många pussar. 

Framåt lunchtid var nog Bernard ganska trött. Ögonen hade blivit lite 
simmiga. Det hindrade dock inte honom från att också representera vår 
underbara ras i lördagens rasparad.  
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Efter bedömning av de utställda glennarna checkade Lucy, Mimi och 
Figge in för lördagseftermiddagens tjänstgöring. 

Ulla med Figge, Lisa med Mimi och Lucy.Foto: Suzanne Williams  
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Pernilla och Hagrid tog över för söndagens morgonpass. 

Tobias löste av Pernilla med sin Bosse på söndagseftermiddagen 

De både damerna, som charmas av Bosse, hade rest ner från Kiruna 
till hundmässan och hade besökt glenmontern redan på lördagen. De 
hade aldrig sett en glen men blev förälskade i rasen. Kanske blir det en 
glen även i Kiruna? 
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Bosses trick med glensitt och high five med husse gjorde stor succé 

Tobias löste av Pernilla med sin Bosse på söndagseftermiddagen 

Stort tack till alla glennar med hussar och mattar, som ställde upp för 
att visa vilken underbar ras vi är lyckliga ägare till. 

/ Karl Smedstad 
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JULENS BÄSTA HUNDGODIS 

Kycklingjerky 
Skär kycklingbröst på tvären i 0,5 cm tunna strimlor.  

Torka på plåt med bakplåtspapper i ugnen i 100 grader  
tills de är riktigt torra och hårda.     

Det tar cirka två timmar. 

Laxbollar 
Koka 200 gram lax. Mixa med ett ägg, en tesked rapsolja  
och två teskedar Maizena. Rulla till små bollar och baka 

på bakplåtspapper på plåt 15-20 minuter i 150 graders 
ugnsvärme. Förvara i frysen. 

GOD JUL TILL ALLA GLADA GLENNAR!
Ingrid Wennerhag
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Gott Nytt År! 




